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juleaffære: 1. Det er på tide at være modig. Find den perfekte fyr til en engangsaffære (ekstra point, hvis han
er en tidligere slem dreng, der nu er milliardær), og vær ikke bange for at erobre ham, selv om det betyder, at
du er nødt til at springe ind i sexede Jace Ryans bil! 2. Nyd det. Giv slip på hæmningerne, så snart du har

valgt din elsker. Cassie er for en gang skyld fast besluttet på ikke at bekymre sig om fremtiden. Men hun skal
huske én ting … 3. Affæren skal kun vare julen over. Jace Ryan er ikke til lange forhold, så lad være med at
forelske dig i ham, Cassie. Uanset hvor perfekt han er som din julegave til dig selv …   Hans uvillige hustru
Der er gået fem år, siden Alexa så Giovanni, da Verrazzano forlod et paradis af et ægteskab og tog en kostelig
hemmelighed med sig. Efter at Giovanni har fundet ud af, at han er søn af en mægtig ørkenkonge, er han fast

besluttet på, at Alexa skal genindtræde i sin rolle som hans hustru og ledsage ham til ørkenriget. Men
hvordan vil denne stolte italiener, som har kharastansk blod i årerne, reagere, når han opdager, at han har en

søn? Romantisk kærlighedshistorie fra Harlequin
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